
 
    

Kaavakartta nro 12518  1   (5) 
Hankenro 2081_3   
HEL 2017-013800  
11.9.2018 

Kaupunkiympäristön toimiala   
Asemakaavoitus   

 

 
VUOROVAIKUTUSRAPORTISSA esitetään vastineet kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin. 
Vuorovaikutusraporttia täydennetään kaavaprosessin edetessä.  

 

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI 
 
Lassilan Hopeatie 20 ja Äyripolku 1, asemakaavan muutos (nro 12518)  
 
Vuorovaikutusraportin sisältö  
 

Vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot asemakaavan muutok-
sen (kaavaratkaisu) valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipi-
teistä, muistutuksista ja lausunnoista (huomautukset) sekä vastineet 
niihin. 
 
Jäljennökset kaikista kaavan valmisteluaikana saaduista kannan-
otoista, mielipiteistä, muistutuksista ja lausunnoista ovat nähtävissä 
Helsingin kaupungin kirjaamossa, käyntiosoite: Kaupungintalo, Poh-
joisesplanadi 11–13. 

 
Mielipiteen tai muistutuksen esittäjät on tarvittaessa ilmaistu koodein, 
kun kyseessä on yksityishenkilö. Koska henkilötietojen ja henkilörekis-
terin esittämistä avoimessa verkossa rajoittavat henkilötietolaki ja laki 
viranomaistoiminnan julkisuudesta, ei koodien selitystä yksityishenkilöi-
den osalta ole julkaistu vuorovaikutusraportin internet-versiossa. Koo-
dien selitys on nähtävissä Helsingin kaupungin kirjaamossa. 
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Kaavoituksen eteneminen 
 

 
 
  

VireilletuloVireilletulo

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2018 tontinhaltijan hakemuksesta

OAS OAS 

•OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 5.2.–19.2.2018

•nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat

•mahdollisuus esittää mielipiteitä

EhdotusEhdotus

•kaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville

•julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset

•mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot 

HyväksyminenHyväksyminen

•mielipiteisiin, lausuntoihin ja muistutuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka 
löytyy karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat

•kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy kaavan arviolta vuoden 2018 lopussa

•tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä 
kirjallisesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana

•hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen

•kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on 
hylätty.
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YHTEENVEDOT ESITETYISTÄ HUOMAUTUKSISTA JA VASTINEET NIIHIN 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston nähtävilläolo 5.2.–
19.2.2018 

 
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 

 
Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat ensimmäisen maailmansodan aikai-
siin linnoitusrakenteisiin. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomi-
oon kiinteisiin muinaisjäännöksiin liittyvissä kaavamääräyksissä. 
 
Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta saatiin seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta:  
 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 

 Helen Oy 

 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo 

 sosiaali- ja terveystoimiala 
 

Vastineet viranomaisten kannanottoihin  
 
Kaupunginmuseon ilmoittamat tiedot kaava-alueella ja sen läheisyy-
dessä sijaitsevista ensimmäisen maailmansodan aikaisista linnoitusra-
kenteista on referoitu kaavaselostuksen kohdassa Suojelukohteet.  
Näihin muinaismuistolain suojaamiin kiinteisiin muinaisjäännöksiin liit-
tyen on laadittu kaavamääräykset, joiden mukaan tontilla 29175/1 suo-
ritettavien rakennustöiden ajaksi tulee tontin länsipuolisella puistoalu-
eella sijaitsevat linnoiterakenteet aidata ja suojata museoviranomaisen 
hyväksymällä tavalla ja tontilla 29176/4 maanrakennustöiden yhtey-
dessä havaittavista linnoiterakenteista on tehtävä ilmoitus museoviran-
omaiselle ja varattava mahdollisuus niiden dokumentoimiseen. 

 
Yhteenveto mielipiteistä  

 
Mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-
tosta kohdistui täydennysrakentamisen tehokkuuteen, asuntojen valoi-
suuteen ja rakennusten julkisivumateriaaleihin. Kirjallisia mielipiteitä 
saapui 1 kpl (Mi1). Mielipide on otettu huomioon kaavoitustyössä siinä 
määrin, kuin kaavan tavoitteet ja kaavan yksityiskohtaisuus huomioiden 
on ollut mahdollista. 
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Vastineet mielipiteisiin aihepiireittäin 
 
Täydennysrakentamisen laajuus 
 
Mielipiteen jättäjä kannattaa asuintalojen korottamista ja peruskorjausta 
ja esittää, että tulisi myös tutkia talojen korottamista kahdella kerrok-
sella ja täydennysrakentamista pysäköintialueelle, mikä parantaisi mm. 
Hopeatien katunäkymää.  
 
Vastine 
 
Ennen kaavan vireilletuloa on kaavamuutoksen hakijan Heka Oy:n 
kanssa neuvoteltu vaihtoehdosta, jossa olemassa olevia rakennuksia 
korotettaisiin kahdella kerroksella. Tämä edellyttäisi autopaikkojen li-
säämistä toteuttamalla kaksitasoinen pysäköintiratkaisu, mitä hakija ei 
pitänyt taloudellisesti kannattavana. Koska asukkaiden autopaikoituk-
selle ei ole ollut osoittaa muuta sijaintia kuin nykyinen pysäköintialue ei 
pysäköintialueen täydennysrakentamista ole tarkasteltu.  
 
Rakentaminen ja kaupunkikuva 
 
Mielipiteen jättäjän mukaan uusien parvekkeiden rakentamisessa tulisi 
huomioida, että asunnot ovat jo nykyisellään varjoisia. Peruskorjauk-
sessa toivotaan betonijulkisivut korvattavaksi rapatuilla tiilijulkisivuilla, 
mikä liittäisi talot paremmin ympäristöönsä. 
 
Vastine 
 
Nykyisissä rakennuksissa varjoisina koetaan ilmeisesti huoneistot, joi-
den kaikki ikkunat avautuvat kohti tiheäpuustoista puistoaluetta. Asun-
totuotantotoimiston hankesuunnitelman mukaan nämä nykyisin parvek-
keettomat huoneistot varustettaisiin peruskorjauksen yhteydessä uusin 
parvekkein, minkä voi katsoa parantavan asumisen laatua ja mahdollis-
tavan uusia varatieratkaisuja pelastusturvallisuuden parantamiseksi. 
Kaavaratkaisu mahdollistaa uusien parvekkeiden rakentamisen. Niiden 
tarkempi toteutus ratkaistaan jatkosuunnittelun yhteydessä. Kaavarat-
kaisun mukaan lisärakentamisen tulee mm. julkisivumateriaaleiltaan ja 
väritykseltään muodostaa luonteva ja korkeatasoinen kokonaisuus yh-
dessä olemassa olevan rakennuksen kanssa. Kaava mahdollistaa ny-
kyisten julkisivujen erilaisia kunnostustapoja.  
 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 25.5.–7.6.2018  
 

Muistutukset  
 
Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 
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Viranomaisten lausunnot  
 
Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat alu-
een vesihuoltoon ja kiinteisiin muinaisjäännöksiin. 
 
Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta: 
 

 Helen Sähköverkko Oy 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)  

 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo 
 

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy. 
 

Vastineet lausuntoihin 
 
Aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi. 
Asemakaavan muutosehdotus ei edellytä vesihuollon lisärakentamista 
eikä rakennettujen vesihuoltolinjojen siirtämistä. 
 
Molempien kohteiden läheisyydessä sijaitsee ensimmäisen maailman-
sodan aikaisia linnoitusrakenteita, jotka ovat muinaismuistolain suojaa-
mia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kaupunginmuseo totesi lausunnos-
saan, että muinaisjäännökset on asianmukaisella tavalla huomioitu 
muutosehdotuksen kaavamääräyksissä. 


